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Introduction & Purpose: The purpose of this study is to determine 
and compare the effect of traditional and Montessori methods on 
perceptual motor activities of elementary school students. This 
research is applied in terms of purpose and semi-experimental in 
terms of implementation. Abad forms. The sample size in this study 
was selected using G-POWER software and the sample size was 36 
people. It is necessary that three groups of 12 people are selected 
randomly from them. 
Methodology: In this study, there are three groups of 12 people for 
research, one of which is the Montessori training program; In the 
second group, the traditional training program and the third group as 
a research control group, in which the two experimental groups 
performed the necessary training sessions for 8 weeks and 3 sessions 
per week. 
Results: In both traditional and Montessori groups, the changes in pre-
test and post-test are significant and this means that both Montessori 
and traditional methods have been able to improve students' balance. 
Conclusion: In the traditional and Montessori groups, the changes in 
pre-test and post-test are significant and this means that both 
Montessori and traditional methods have been able to improve 
students' gross motor skills. The results showed that the Montessori 
group had the greatest impact on fine motor skills. Also, the traditional 
training group was able to create a significant difference with the 
control group. 

Keyword:  
Traditional method 
Montessori 
Perceptual motor activities 

 

 

 

 

 

 

http://www.jmbs.ir/


 ایران  تهران، تهران، دانشگاه اصالحی، حرکات و شناسی ، گروه آسیب ارشد کارشناس، محمدحسین آرچین *نویسنده مسئول:

 M.h.archin75@gmail.comایمیل: 

 

 

 303-312( 1399) 3مجله علمی علوم حرکتی و رفتاری، 

 

 مجله علمی علوم حرکتی و رفتاری

 /http://www.jmbs.ir وب سایت:

 
 

 تعیین و مقایسه تاثیر دو روش سنتی و مونته سوری بر فعالیت های ادراکی حرکتی دانش آموزان مقطع ابتدایی

 2بهمن حسنوند ،*1ندا ادیب پور

 .کارشناسی ارشد، رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد واحد خرم آباد، ایران -1

 .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایرانتربیت بدنی استادیار، گروه -2

 چکیده  اطالعات مقاله       

    06/02/99 دریافت مقاله:

 02/03/99داوری مقاله: 

    18/03/99بازنگری مقاله: 

 05/04/99پذیرش مقاله:  

تعیین و مقایسه تاثیر دو روش سنتی و مونته سوری بر فعالیت های هدف از این تحقیق  مقدمه و هدف:

ی و از حیث اجرا نیمه ازنظر هدف کاربرد قیحقت نای ادراکی حرکتی دانش آموزان مقطع ابتدایی است

دهد. و حجم پژوهش را کودکان دوره ابتدایی شهر خرم آباد تشکیل می جامعه آماری ایناست  تجربی 

نفر انتخاب گردید. الزم است 36و حجم نمونه  G-POWERنمونه در این تحقیق با استفاده از نرم افزار

 . نفری به صورت تصادفی انتخاب می شوند 12از بین آنها سه گروه 

جهت تحقیق وجود دارد که در یکی از آنها برنامه نفری  12در این پژوهش سه گروه  شناسی:روش

آموزشی مونته سوری؛ در گروه دوم برنامه آموزشی سنتی و گروه سوم هم به صورت گروه کنترل تحقیق 

  .اجرا شد الزم یجلسه آموزش ها 3هفته و هر هفته  8 که دو گروه آزمایش به مدت

پیش آزمون و پس آزمون معنی دار است و این در دو گروه  سنتی و مونته سوری تغییرات در  نتایج:

  .بدین معنی است که دو روش مونته سوری و سنتی توانسته است تعادل دانش آموزان را بهبود ببخشد

در دو گروه  سنتی و مونته سوری تغییرات در پیش آزمون و پس آزمون معنی دار است و  گیری:نتیجه

و سنتی توانسته است مهارت های حرکتی درشت دانش  این بدین معنی است که دو روش مونته سوری

آموزان را بهبود ببخشد. در نتایج نشان داد که گروه مونته سوری بیشترین تاثیر را بر مهارت های حرکتی 

ظریف داشته است. همچنین گروه تمرین سنتی نیز توانسته است اختالف معنی داری با گروه کنترل 

 .کند ایجاد

 کلید واژگان 
 روش سنتی 

 مونته سوری 

 فعالیت های ادراکی حرکتی
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 مقدمه
 یزندگ یابتدا یشود و کودکان در سال ها یرشد با تولد آغاز م

در  یعلم یها افتهیآورند.  یبه دست م یادیبن یمهارت ها
ل از رشد و تکام یبانیدهد که پشت یمختلف نشان م یها نهیزم
ه او دربردارد بلک نشیاو و والد یبرا یجیکودک نه تنها نتا هیاول

ماده آ یزندگ یمراحل بعد در تیو موفق شتریب یریادگی یرا برا
ه ک ردیگ یصورت م یکند.  بعد از تولد رشد و تحول هنگام یم

خود تماس و تعامل داشته باشند؛  طیمح اءیکودکان با اجزاء و اش
خاص خود را بر  ریها و تجارب مختلف تأث تیموفق ط،یمح

 طیو شرا طی(. لذا مح 2012، 1افشاریگذارند ) یبرجا م کودک
 ی، نقش قابل توجه یآموزش التیو تسه کاناتکودک و ام یزندگ
رشد و تکامل کودک داشته باشد.  یریتواند درشکل گ یرا م

و موضوع د ت،یاز ترب یناش یو تکامل رفتار یعصب ستمیتکامل س
 یاشن یحرکت _ ی. در کودکان نرمال، رشد روانرندیناپذ کیتفک

 یها تیمغز، مرتبط با مهارت ها و فعال یاز عملکرد شناخت
 سکورتسی دی، کوتسوکی آسونیتو،باشد ) یکودک م یطیمح
 نییو تع یحرکت _یهای ادراک تی(. فعال2012، 2چاریتو تی،
های  امیاست. پ یامری اساس رییادگی ندیآن در فرا ریتاث
) پس از ییایبو ،ییبساوا ،ییچشا ،یینایتوسط حواس)ب یافتیدر
و  ریتفس ن،یشیپ اتیبا اطالعات و تجرب ییو رمز گشا افتیدر

به  ماتیتصم نیشود. ا یالزم برای عمل اتخاذ م ماتیتصم
 یپاسخ انتقال م سمیبر به اندام ها و مکان طیله اعصاب محیوس

که سرانجام پاسخ به  ندیگو یرا برونداد م ندیفرا نیو ا ابدی
و  شود، رشد ینشان داده م یحرکت اکنشی و یظلف انیصورت ب

درشت  یکودک را برای انجام اعمال حرکت ؛یتکامل هماهنگ
 ، گراتسینی ریوا ، گوروس ، ونتیگم ، باوتمنزکند) یآماده م
 ت(. کپارت معتقد اس32011متس، ، گودزوارد استخر ، فیرنس

 یشود و مراحل یکودک با کنترل حرکات شروع م یکه رشد ذهن
ای ه افتیدر لیو تکم بیترک ل،یچون کشف منظم، ادراک مسا

کند هر مرحله از  یم یرا ط میمفاه لیتشک انیو در پا یحس
 یهااز روش یکی تر است.  دهیچیکامل تر و پ نیشیمرحله پ

کودکان در کشور ما روش  یرو به رشد و توسعه برا یآموزش
ابزار و لوازم خاص  یسر کی ی. مونته سورباشدیم یمونته سور

ادراک  قیکرده است که به کمک آن، آموزش از طر یرا طراح
 ی. در روش مونته سورشودیها منتقل مبه بچه یخاص
 یعنی. شوندیکارکردن تجربه م لهیکودکان به وس یهاتیفعال

هستند که در قالب  یهاتیکودکان موظف به انجام فعال که نیا
 یمونته سور یروش آموزش یکار گنجانده شده است. به طور کل

ه ب یباز قیبر آموزش از طر یاز روش مبتن یبه طور گسترده ا
 یآموزش ستمیتا س دیکوشیم یمتفاوت است. مونته سور یشکل

                                                           
1 Afshari 

2 Asonitou, Koutsouki, Kourtessis, Charitou 

3 Bautmans,Vantieghem, Gorus, RevaGrazzini, Fierens, Pool-

Goudzwaard, Mets  

آن کودکان بتوانند مستقل  توسعه بدهد تا در یخود را طور
و  ،ییعملکرد اجرا ،یاضیدر خواندن،رباشند و عملکرد کودک را 

(. 4،2012باندی ، ، کوردیربوتومبهبود ببخشد ) یدرک اجتماع
از  یمونته سور یهاکه برنامه دهدیشواهد نشان م یبررس

و  یاجتماع یهادر عرصه جیبرخوردار هستند و نتا ادیصحت ز
یه ماستفاد یمعمول یهاکه از برنامه یاننسبت به کس یشناخت
(. 2007زنون، ، چایکس ، آلبارتکاستلناودارند ) یبرتر کردند،
 یهایکه چگونه باز دیآیمسئله به ذهن م نیکه ا یهنگام

 کند،یبه توسعه و رشد کودک کمک م یشده مونته سور تیهدا
مانند وانمود کردن  یباشدکه عناصر مهم باز یممکن است حالت

 یدمانند آزا یبا باز یریادگیاز  یگرید یهاجنبه لکه،نباشد، ب
کت شر ییاجازه تعامل با دروس داشتن، و توانا ها،تیانتخاب فعال

، بوتوم) شودیرا شامل م یریادگی یهاتیهمساالن در فعال
کودک  یمونته سور ی(. در روش آموزش2012باندی، ، کوردیر

 گریاست. رو ریروزانه درگ یهابه صورت فعال در تمام برنامه
ه بر توج فیظر یحرکت یهاتیفعال ریتأث ی( در پژوهش2007)

کرد  یبررس یبر روش مونته سور دیکودکستان را با تاک یهابچه
که  قیتحق نیدر ا فیظر یحرکت یهاتینشان داد فعال جیو نتا

 ءایبا اش تیو فعال ینوشتن، باز ،یزیرنگ آم ،یشامل نقاش
 یمورد بررس یختاشن ستمیس قیکوچک بود بر توجه که از طر

قرار گرفت، مؤثر بود. ماریا مونته سوری بازی را مدرسه بزرگی 
و نیروی بدنی، ذهنی  ابدییکه کودک در آن آموزش م داندیم

و برای زندگی کردن از هر جهت  کندیو اجتماعی او رشد م
 نی(. آموزش به کودک در سنهالت کوهن، چن،) شودیآماده م

باشد. آموزش در  یو شاد یآزادانه همراه با باز دیسال با 6 تا 3
نه معلم محور  شودیراستا به صورت کودک محور انجام م نیا
 یمونته سور ی(. طبق روش آموزش2012باندی، ، کوردیر،بوتوم)

باعث رشد  یحرکت یومهارت ها اءیاش یدستکار یهامهارت
یاعالم م هینظر نی. اشودیدر کودکان م یشناخت یهاییتوانا
 یبه شکل یحرکت یهاانجام مهارت نیکه کودکان در ح دارد

فعاالنه ادراک و عمل را در کنار هم قرار داده و توجه و تمرکز 
 ییبه طور خالصه، دست ذهن را راهنما دهندیخود را توسعه م

 تمرکز و توجه ازمندین یهاتیتا کودک فعاالنه در فعال کندیم
 یهاتیداوطلبانه حرکات و فعال راراقع تکشود. و در و ریباال درگ

مهم هستند  اریبس یرشد ذهن یمتنوع در کالس درس برا
قطعه  22روش از  نی(. در ا5،2013چن چن، لی، چرنگ،)

 یهاکه با توجه به سن کودک از قطعه شودیاستفاده م یآموزش
 نیسنگ یهابزرگ با وزن یهاسبک تا قطعه یهاکوچک با وزن
 (.6،2007زنون ، چایکس ، آلبارتکاستلناو) شودیتر استفاده م

 یهااز برنامه قىیدق فیانجام گرفته، تعر قاتیوجود تحق با
اقع مو شتریب ها درو چگونگى سنجش آن یآموزش افتهیسازمان 

4 Beutum, Cordier, Bundy 

5 Cherng, LiY, Chen, Chen 

6 Castelnau, Albaret, Chaix, Zanone  
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مواقع  شتریشده ب نیتدو یهاگزارش نشده است. برنامه
 لىیسال تحص کیدر  انیبراى معلمان و مرب ای ستندیدردسترس ن

ادگى )آم یبدن تیربتمام ابعاد ت نکهیا ایقابل استفاده نبودند 
جسمانى، آمادگى حرکتى و مهارتى( را به طور همزمان پوشش 

 یاست که باید برا یمطلوب هدف یحرکت ی. مهارتهادادندینم
 طیر محب یشتریهمه کودکان در نظر گرفته شود تا امکان کنترل ب

ه باشند. انجام یک رشته حرکات هماهنگ خود داشت یزندگ
است که  یو ذهن یشناخت یریز هتوسط کودک، مستلزم برنام

 ، ووش،چولبدون آن کودک قادر به انجام این عمل نخواهد بود )
با توجه به مطالب ارائه شده لزوم  لیدل نی(. به هم1،2013لی

باشد  دیجد یآموزش یکه مطابق با روش ها یتوجه به برنامه ا
 یروش یروش آموزش مونته سور گریشود. از طرف د یم دهید
در شروع سال  یاست که مراکز آموزش رانیو روبه رشد در ا دیدج

روش  نی. در اروندیم شیآن پ یآموزش یطبق روش ها یلیتحص
کودک توجه شده است و کودک با توجه به  یبه تمام ابعاد رشد

. با توجه به روند ردیگیمورد آموزش قرار م یسن و به صورت فرد
 یگذار ریبر تأث یمبن یقاتیتحق دیبا یروش آموزش نیرو به رشد ا

کودکان انجام  یذهن یهاییو توانا هیپا یهاروش بر مهارت نیا
 در مراکز یروش با روش آموزش سنت نیا یسودمند زانیشود تا م

مشخص شود. با توجه به مطالب ارائه شده فوق هدف از پژوهش 
 ،یمونته سور یبرنامه آموزش ریتاث سهیاست که مقا نیحاضر ا
دانش آموزان  یحرکت یبر عملکرد ادراک یسنت یآموزشبرنامه 

 .میکن یرا بررس ییمقطع ابتدا

 شناسیروش 
 ی و از حیث اجرا نیمه تجربی ازنظر هدف کاربرد قیحقت نای

جامعه آماری این پژوهش را کودکان دوره ابتدایی شهر است 
دهد. با توجه به این که این پژوهش نیمه تشکیل میخرم آباد 

تجربی می باشد و حجم نمونه در پژوهش های نیمه تجربی بر 
 دیاساس درصد اطمینان و درصد توان آزمون انتخاب می شود )

(. در این تحقیق با استفاده از نرم 2007زنون،  آلبرت   کاستلناو
درصد  80درصد اطمینان و  95و با توجه به  G-POWERافزار

از بین نفر انتخاب گردید. الزم است 36توان آزمون، حجم نمونه 
نفری به صورت تصادفی انتخاب می شوند. در  12آنها سه گروه 

نفری جهت تحقیق وجود دارد که در  12این پژوهش سه گروه 
رنامه یکی از آنها برنامه آموزشی مونته سوری؛ در گروه دوم ب

آموزشی سنتی و گروه سوم هم به صورت گروه کنترل تحقیق 
جلسه آموزش  3هفته و هر هفته  8 که دو گروه آزمایش به مدت

 نینامه از والد تیپس از کسب رضااجرا خواهد شد.  الزم یها
ه ب توسط مرکز یادگیری آزمون شیپ به صورت کتبی قبل از

ر گروه ها همگن قبل از قرار گیری کودکان دو  دیآ یعمل م
شود. و شرط ورود به تحقیق سنجش پیکر سازی انجام می

                                                           
1 Chol, Wu Sh K, Lin  

2 Bruininks-Oseretsky Test Of Motor Proficiency )BOTMP( 

سال  10تا  9سنجی از طریق قد و وزن و سن دانش آموزان 
است. طبق هماهنگی های به عمل آمد با مرکز یادگیری آموزش 
و پرورش استان ،انجام تمرینات و پروتکل و همچنین دسترسی 

برای جمع جام می گیرد.به نمونه های تحقیق در این مرکز ان
پس –ها و اطالعات پژوهش از طرح پیش آزمون آوری داده

آزمون با گروه کنترل استفاده می شود پس از تقسیم بندی 
حرکتی _کودکان در دو گروه آزمایش پیش آزمون رشد ادراکی

به عمل خواهد آمد.  آزمون در شروع دوره  2اوزرتسکی _برونینکز
شود و بعد از گذشت دوره انجام می آموزشی از کودکان مربوطه

ماهه از هر سه گروه پس آزمون رشد  2جلسه در  24آموزش 
 حرکتی به عمل می آید. 

ن :به منظور تعییاوزرتسکی  -مقیاس رشد حرکتی برونینکز
از  هایآزمودنی حرکتی هامهارتسطح عملکرد حرکتی اولیه 
 استفاده می شود. 3اوزرتسکی _مقیاس رشد حرکتی برونینکز

ک ازرتسکی که ی -آزمون سنجش تبحر حرکتی برونینکز مجموعه
مقیاس حرکتی هنجار مرجع است، به عنوان ابزار سنجش 

. برونینکز در ردیگیمی حرکتی پایه مورد استفاده قرار هامهارت
با اصالح مقیاس تبحر حرکتی اوزرتسکی آن را تهیه  1978سال 

و ضریب آلقای کرونباخ این آزمون را /. 85کرد و روایی آن را 
ی هامهارتتعیین نمود. این آزمون برای ارزیابی رشد 89/0

از آن در  توانیمحرکتی درشت و ظریف طراحی شده و 
غربالگری، تغییر در یک برنامه، برنامه مداخله ای، ارزیابی 

ی رشد حرکتی، تشخیص مشکالت رشد هابرنامهپیشرفت، ارزیابی 
 -و تحقیق استفاده کرد. آزمون حرکتی برونینکز حرکتی مختلف

 ی مورد استفاده در تربیتابزارها نیترگستردهاوزرتسکی یکی از 
بدنی تطبیقی، کار درمانی و حرکت درمانی است. این آزمون برای 

ساله مورد استفاده  5/14تا  5/4ارزیابی عملکرد حرکتی کودکان 
ماده است که هر یک  46خرده آزمون و  8و شامل  ردیگیمقرار 

از هشت خرده آزمون برای ارزیابی جنبه مهمی از رشد حرکتی 
ی حرکتی درشت و هامهارت. چهار خرده آزمون اندشدهطراحی 

ی حرکتی ظریف و یک خرده آزمون هامهارتسه خرده آزمون 
ماده  14. شکل کوتاه این آزمون شامل کنندیمتعادل را ارزیابی 

در آن  هاآزمونکه حداقل یکی از موارد هر یک از خرده  شودیم
( این آزمون را با نمونه ای 1970) نکزیبرونگنجانده شده است. 

کودک که بر اساس سن، جنس، نژاد، حجم جامعه و  765شامل 
انتخاب شده  1970منطقه جغرافیایی مطابق سر شماری سال 

 این آزمون در فرم بودند، استاندارد کرد. ضریب پایایی بازآزمایی
-لوئیس سنت و البربرگگزارش شده است ) 86/0کوتاه 
. باشدیمخرده آزمون  13(. این آزمون شامل 4،2010دششن

سرعت دویدن و تعادل، ایستادن روی چوب موازنه با پای برتر، راه 
پنجه روی چوب موازنه، ضربه زدن یک در میان با  -رفتن پاشنه

ا انگشتان، باال پریدن و کف زدن، پرش پاها در حین ترسیم دایره ب

3 Bruininks-Oseretsky Test Of Motor Proficiency )BOTMP( 

4 Ellemberg & St-Louis-Deschenes 
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طول جفتی، دریافت توپ پرتاب شده با دو دست، پرتاب توپ به 
م، مستقی هدف با دست برتر، سرعت پاسخ، ترسیم خط در مسیر

تقلید یک دایره و مدادهای روی هم افتاده با دست برتر و دسته 
 رتر. ببا دست برتر و نقطه گذاری در دایره با دست  هاکارتبندی 

 مونته سوری کمک آموزشی  برنامه آموزشی مونته سوری:
امکانات الزم برای تربیت همهه شامل بیست و شش قطعه است ک

برای آموزش . کندیحواس به جز چشایی و بویایی را فراهم م ی
تا  شودیچوبی داده م یهابینایی، به کودک استوانه یهاییتوانا
 تعبیه چوبی سخت یتخته یک در که ییهاسوراخ ها را در آن

ها و بعدها که نیاز درک اندازه ینهیدر زمدهد.  جای است شده
آموزش با اشیای بزرگ  به حرکت و تالش عضالنی بیشتری دارد،

بلند،  یهامواد الزم برای این منظور، مکعب، پله. شودیتر انجام م
 یبرای تربیت حس گرمت. بزرگ و اشیایی مانند این اس یهاپله

کودک، در آب سرد، نیم گرم و سپس در آب  یهاو سردی دست
تمرینات المسه شامل لمس متناوب نوارهای . شودیداغ گذاشته م

ها برای تقویت حس تشخیص رنگ .کاغذی صاف و سمباده است
رنگی استفاده  یهااز قرص  نزدیک به هم، یهاو تشخیص رنگ

بدین ترتیب که یک سری شصت و چهار عددی قرقره  .شودیم
و هر رنگ نیز در هشت رنگ فرعی دیگر تهیه گ که در هشت رن

برای تقویت حس . شودیدر اختیار کودک گذاشته م شده است،
تا به  شودیکوچک شن و ریگ استفاده م یهاشنوایی از جعبه

لهیوسد. کودک کمک شود صداهای مختلف را از هم تشخیص ده
که روش مونته سوری برای تربیت حس تشخیص وزن، به  ییها

چوبی هم اندازه ای که از انواع  یهاقرص از  اندعبارت بردیکار م
برای تربیت در د. متفاوت دار یهااما وزن اند،ها ساخته شدهچوب

که برای آن از حس المسه و عضالت با هم  ها،تشخیص شکل
متفاوتی  یهاکه شکل رودیماشیایی به کار  ،شودیاستفاده م

 یلهیدر روش مونته سوری افزون بر لوازمی مانند تاب، م .دارند
از ی طولی و نردبان طناب یهاچوبی، سکوی چوبی برای پرش

 آزاد یهایباز و شده هدایت یهانیتمر ژیمناستیک نیز در قالب
در بخشی از کالسی لوازم آموزشی . شودیم استفاده لوازم بدون

زندگی  یهاها با عنواناین قسمت. خوردیجذابی به چشم م
عملی، آموزش حسی، ریاضی، زبان، جغرافی و فرهنگ مشخص 

این لوازم به گونه ای هستند که کودک خود اشتباهش را . اندشده
برای خود کار  کندیبه کودک کمک م هالهیوس. کندیاصالح م

ی از آن جاید. یت شوکند و از طریق رقابت، اعتماد به نفسش تقو
بنابراین کودکان  مونته سوری بر مشاهده استوار است، یوهیکه ش

به بهترین وجه  از طریق تجربیات سیستم و روند تحقیق و کشف،
 یهادر این روش، تقسیم موضوع و روند کار به دوره. رندیگییاد م

ها زمانی که کودکان آماده بلکه معلم زمانی مشخص معنا ندارد،
کوچک به دور هم جمع  یهاها را انفرادی یا در گروهند آنباش

در این روش . کنندیآموزشی را مطرح م یهاو موضوع کرده
برای آزادی انتخاب، حرکت و ایجاد ارتباط با یک  ییهاتیموقع

آزادی کودک برای  .کنندیم تقویت  دیگر نظم درونی کودکان را

کودک بر روی یک موضوع خاص  شودیتکرار یک فعالیت سبب م
اصلی که مونته سوری آن را تنها اصل درست در د. تمرکز کن
 می داند. آموزش 

برنامه آموزشی سنتی:برنامه آموزشی منتخب شامل یک 
سری تمرینات مدون و مناسب سن کودکان ابتدایی طراحی می 
شود. این تمرینات از ساده به پیچیده تنظیم شده و از گرم کردن 

ع می شوند. گرم کردن شامل راه رفتن ساده، مارپیچی، با شرو
تمرینات ، سانتی متری 10عبور از مانع پنجه های کشیده؛ و 

ی، تمرین مکاندویدن دور (، میدویدن ) دویدن در خط مستق
و ... خواهد بود. در  دنبال هم کردن، دویدن به صورت تند و کند

رفی، فعالیت های ادامه تمرین به فعالیت های دو طرفی، یک ط
متقاطع جانبی و تقسیم می شوند. فعالیت های دو طرفی شامل: 
پریدن جفت پا از روی مخروط های رنگی که به صورت دو طرفی 
چیده شده اند، لی لی کردن جفت پا در خانه های کشیده شده 
روی زمین، استفاده از تخته تعادل باریک و دریبل با هر دو 

ای هوالهوپ و پریدن طرفی در حلقه دست، استفاده از حلقه ه
های چیده شده و بعد دریبل در این حلقه ها، حلقه های 
هوالهوپ را به دیوار وصل کرده و پرتاب توپ با دو دست به 
داخل حلقه ها و ... فعالیت های یک طرفی: لی زدن با یک پا در 
خانه های کشیده شده روی زمین. دریبل با یک دست. دریبل 

ی هوالهوپ یک طرفه و .... . حلقه های هوالهوپ را در حلقه ها
به دیوار وصل کرده و پرتاب توپ با یک دست به داخل حلقه ها. 
فعالیت های متقاطع جانبی: لی لی کردن در خانه های کشده 
شده روی زمین. کشیدن یک خط صاف روی زمین و حرکت 
کردن به پهلو به صورت متقاطع. گام برداشتن به صورت 

ری روی خط صاف و هم زمان با هرگام که با پای چپ بر ضربد
می دارید، به سمت راست خط  بروند )بعد از هر گام توپ را به 
سمت دیگر زمین بزنند(. استفاده از چوب موازنه و راه رفتن روی 
آن و همزمان عبور از داخل حلقه های هوالهوپ تعبیه شده روی 

ن گام بردارند و در تخته. در خانه های کشیده شده روی زمی
 خانه با دست مخالف زانو را نشان دهند.

 روایی روایی صوری به گردآوری اطالعات: روایی ابزار
 جالب بودن، منطقی منظور. است مشهور نیز نمادی و ظاهری

 این صوری روایی. است پژوهش ابزار ظاهری تناسب و بودن
 ظاهر در حد چه تا آزمون یهاسؤال که داردمدنظر  را مطلب
. انددهشهیتهآن  یریگاندازه برای که هستند موضوعی به شبیه

یک آزمون دارای اعتبار صوری است که سؤاالت  یدر صورت
 گیریآزمون در ظاهر شبیه به موضوعی باشند که برای اندازه

 در(. 2010دششن،-لوئیس سنت و البربرگ) اندشدههیآن ته
نفر از اساتید  10 ازنظربا توجه به توضیح فوق،  حاضر پژوهش

محترم برای روایی صوری روش مونته سوری و منتخب استفاده 
 گردیده است.
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با اصالح مقیاس مهارت  1978برونینکز در سال  همچنین 
/. 85حرکتی اوزرتسکی آن را تهیه کرد و روایی آن را  -ادارکی

 .تعیین نمود
 ییهاژهقابلیت اعتماد که وا پایایی ابزار گردآوری اطالعات:

کی ، یشودمیکاربرده به آن برای  مانند پایایی، ثبات و اعتبار
با این امر  ادشدهیاست. مفهوم  یریگابزار اندازه یهایژگیاز و

در شرایط یکسان تا چه اندازه  یریگسروکار دارد که ابزار اندازه
که برای  ییهافی. ازجمله تعردهدینتایج یکسانی به دست م

قابلیت اعتماد ارائه شده است می توان به تعریف ارائه شده 
همبستگی میان »( اشاره کرد: 1989) 1توسط ایبل و فریسبی

یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک 
آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به 

زمون  مهارت ( آ1970)ز اوزرتسکی نکیبرون«دست آمده است.
کودک که بر  765های ادارکی حرکتی را با نمونه ای شامل 

اساس سن، جنس، نژاد، حجم جامعه و منطقه جغرافیایی 
انتخاب شده بودند، استاندارد  1970مطابق سر شماری سال 

 86/0کرد. ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون در فرم کوتاه 
 (.2010ششن،د-لوئیس سنت و البربرگ) گزارش شده است 

 نتایج  

با توجه به اینکه متغیرها در این پژوهش از نوع متغیرهای عینی 
یا فیزیکی هستند لذا برای انجام آزمون فرضیه ها در این پژوهش 
از آزمون های تی برای مقایسه اثرات درون گروهی و از آزمون 
 تحلیل واریانس برای مقایسه اثرات بین گروهی استفاده می کنیم. 

 آزمون تی وابسته در سه گروه در مورد متغیر تعادل .4-16جدول 
 سطح معنی داری تفاوت میانگین در دو نوبت آزمون درجه آزادی T شاخص ها
 99/0 11/0 11 21/0 گروه کنترل
 005/0 06/2 11 21/2 گروه سنتی

 001/0 72/3 11 73/7 گروه مونته سوری

نتیجه نشان می دهد در دو گروه  سنتی و مونته سوری 
تغییرات در پیش آزمون و پس آزمون معنی دار است و این بدین 

معنی است که دو روش مونته سوری و سنتی توانسته است تعادل 
 دانش آموزان را بهبود ببخشد. 

 آزمون تحلیل واریانس یک سویه در شاخص تعادل .4-18جدول 
 سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 001/0 34/9 72/2 2 44/5 بین گروهی
   291/0 31 03/9 درون گروهی

    33 85/14 کل
 

نشان می دهد بین اثرات سه  05/0سطح معنی داری کمتر از 
 گروه تفاوت وجود دارد. بنابراین برای تعیین اختالف دو به دو بین 

 گروه ها آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده می شود.

 آزمون تعقیبی بونفرونی در شاخص تعادل .4-82جدول 
 سطح معنی داری خطای استاندارد تفاوت میانگین ها 
 001/0 23/0 61/3 کنترل –مونته سوری 
 021/0 22/0 66/1 سنتی –مونته سوری 

 018/0 22/0 95/1 کنترل –سنتی 
 

نتیجه نشان می دهد که گروه مونته سوری بیشترین تاثیر را بر 
تعادل داشته است. همچنین گروه تمرین سنتی نیز توانسته است 
اختالف معنی داری با گروه کنترل ایجاد کند که این بدان معنی 
 است که این گروه نیز بر بهبود تعادل تاثیر معنی داری داشته است. 

 یحرکتهای بر مهارت  سنتی ،یرمونته سو یبرنامه آموزش
 دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیرندارند. فیظر

با توجه به اینکه متغیرها در این پژوهش از نوع متغیرهای 
عینی یا فیزیکی هستند لذا برای انجام آزمون فرضیه ها در این 
پژوهش از آزمون های تی برای مقایسه اثرات درون گروهی و از 

نس برای مقایسه اثرات بین گروهی استفاده آزمون تحلیل واریا
 می کنیم.

 
                                                           

1- Ebel and Frisbie 
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 ظریف حرکتی های . آزمون تی وابسته در سه گروه در مورد متغیر مهارت4-16جدول: 
 سطح معنی داری تفاوت میانگین در دو نوبت آزمون درجه آزادی T شاخص ها
 99/0 04/0 2 18/0 گروه کنترل

 001/0 58/2 31 89/2 سنتیگروه 
 001/0 73/3 33 92/7 گروه مونته سوری

 
نتیجه نشان می دهد در دو گروه  سنتی و مونته سوری تغییرات 
در پیش آزمون و پس آزمون معنی دار است و این بدین معنی 

است که دو روش مونته سوری و سنتی توانسته است مهارت های 
 حرکتی ظریف دانش آموزان را بهبود ببخشد. 

 واریانس یک سویه در شاخص مهارت های حرکتی ظریف آزمون تحلیل. 4-81جدول 
 سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 001/0 59/8 69/1 2 34/4 بین گروهی
   311/0 31 13/8 درون گروهی

    33 47/12 کل
 

نشان می دهد بین اثرات سه  05/0سطح معنی داری کمتر از 
 گروه تفاوت وجود دارد. بنابراین برای تعیین اختالف دو به دو بین 

 گروه ها آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده می شود. 

 آزمون تعقیبی بونفرونی در شاخص مهارت های حرکتی ظریف. 4-82جدول 
 سطح معنی داری خطای استاندارد تفاوت میانگین ها 
 001/0 23/0 69/3 کنترل –مونته سوری 
 032/0 22/0 15/1 سنتی -مونته سوری 

 001/0 22/0 54/2 کنترل –سنتی 
 

نتیجه نشان می دهد که گروه مونته سوری بیشترین تاثیر 
را بر مهارت های حرکتی ظریف داشته است. همچنین گروه 
تمرین سنتی نیز توانسته است اختالف معنی داری با گروه 
کنترل ایجاد کند که این بدان معنی است که این گروه نیز بر 

 . ه استبهبود مهارت های حرکتی ظریف تاثیر معنی داری داشت
 مهارتهای حرکتی بر  سنتی ،یمونته سور یبرنامه آموزش

 دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر ندارند. درشت
با توجه به این که متغیرها در این پژوهش از نوع متغیرهای 
عینی یا فیزیکی هستند لذا برای انجام آزمون فرضیه ها در این 
پژوهش از آزمون های تی برای مقایسه اثرات درون گروهی و 
از آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه اثرات بین گروهی 

 استفاده می کنیم. 

 درشت حرکتی های . آزمون تی وابسته در سه گروه در مورد متغیر مهارت4-16جدول 
 سطح معنی داری تفاوت میانگین در دو نوبت آزمون درجه آزادی T شاخص ها
 99/0 04/0 2 25/0 گروه کنترل
 009/0 5/2 31 73/2 گروه سنتی

 001/0 3 33 47/6 گروه مونته سوری
 

نتیجه نشان می دهد در دو گروه  سنتی و مونته سوری تغییرات 
در پیش آزمون و پس آزمون معنی دار است و این بدین معنی 

است که دو روش مونته سوری و سنتی توانسته است مهارت های 
 حرکتی درشت دانش آموزان را بهبود ببخشد. 

 آزمون تحلیل واریانس یک سویه در شاخص مهارت های حرکتی درشت .4-81جدول 

 سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 
 001/0 59/10 87/2 2 58/7 بین گروهی
   452/0 31 25/10 درون گروهی

    33 83/17 کل
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نشان می دهد بین اثرات سه  05/0سطح معنی داری کمتر از 
 گروه تفاوت وجود دارد. بنابراین برای تعیین اختالف دو به دو بین 

 گروه ها آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده می شود.

 آزمون تعقیبی بونفرونی در شاخص مهارت های حرکتی درشت .4-82جدول 
 سطح معنی داری خطای استاندارد تفاوت میانگین ها 
 001/0 23/0 96/2 کنترل –مونته سوری 
 079/0 22/0 5/0 سنتی -مونته سوری 

 001/0 22/0 46/2 کنترل –سنتی 

 

نتیجه نشان می دهد که گروه مونته سوری بیشترین تاثیر را بر 
مهارت های حرکتی ظریف داشته است. همچنین گروه تمرین 
سنتی نیز توانسته است اختالف معنی داری با گروه کنترل ایجاد 

که این گروه نیز بر بهبود مهارت  کند که این بدان معنی است
های حرکتی ظریف تاثیر معنی داری داشته است. و در مهارت 
های درشت اختالف معنی داری بین روش سنتی و روش مونته 

 سوری مشاهده نگردید.

 بحث
از متغیرهای مهمی که نیاز به تجزیه و تحلیل دارد تعادل است 

بینایی، دهلیزی و که نیازمند دریافت اطالعات از سیستم های 
حسی پیکری ـ می باشد. این اطالعات باید براساس شرایط فرد و 
موقعیتی که او در آن قرار گرفته پردازش شده یکپارچه شود حفظ 

پاسچر به طور عمومی یک پیش شرط  .کنترل و تعادل ایجادگردد
برای رشد مهارت های حرکتی در نظر گرفته می شود، نقص در 

 .نتایج  این تحقیقتاخیر در رشد حرکتی می شودتعادل منجربه 
نشان می دهد در دو گروه  سنتی و مونته سوری تغییرات در پیش 
آزمون و پس آزمون معنی دار است و این بدین معنی است که دو 
روش مونته سوری و سنتی توانسته است تعادل دانش آموزان را 

می دهد نشان  05/0بهبود ببخشد. سطح معنی داری کمتر از 
بین اثرات سه گروه تفاوت وجود دارد. بنابراین برای تعیین اختالف 
دو به دو بین گروه ها آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد که 
نتایج نشان می دهد که گروه مونته سوری بیشترین تاثیر را  بر 
تعادل داشته است. همچنین گروه تمرین سنتی نیز توانسته است 

با گروه کنترل ایجاد کند که این بدان معنی  اختالف معنی داری
است که این گروه نیز بر بهبود تعادل تاثیر معنی داری داشته 

( در تحقیقی به اهمیت و ضرورت برنامة 1391سلمان)است.  
آموزشی تمرین های مهارت های حرکتی برای کودکان پرداخت 

کتی حر – و نتایج تحقیق نشان داد که اجرای تمرین های ادراکی
 بر تعادل ایستا و تعادل پویای این کودکان تأثیر معنی داری دارد

و باتوجه به این که در این تحقیق در دو گروه مونته سوری و گوه 
سنتی تمرینات بر تعادل تاثیر داشته لذا این تحقیق با تحقیق 

یافته ها با نتایج (همسو وهم راستا است و هچنین 1391سلمان )
،(کایپر  2010از جمله هندرسون و ساجدن ) بسیاری از تحقیقات

(، کالرک و 2013(، اندرسون و اسمیـت )2012و همکاران )

( 2016،کوگ و ساگدن )( 2015((،بچمن  2014ویتکینز )
و البته نتایج  این تحقیق نشان داد که تمرینات  همخوانی دارد

حرکتی تاثیر مثبتی بر تعادل دارد ولی با توجه به این –ادارکی 
ه روش مونته سوری جدید می باشد و تحقیق انجام نشد لذا ک

روش مونته سوری را نمی توانیم با تحقیقات گذشته مقایسه کنیم 
ولی از نتایج تحقیق و شواهد پیدا است چون این روش بر روی 
حرکات مهارت های دارکی حرکتی تمرکز بیشتری دارد لذا 

 ردسودمندی و تاثیر بیشتری بر تعادل کودکان دا

به دست آوردن توانایی های الزم در مهارتهای حرکتی و رشد آن 
ها با نسبت های متفاوتی تحت تأثیر وراثت و محیط هستند. یکی 
از عوامل محیطی مهم در رشد این توانایی ها، فراهم بودن فرصت 
های یادگیری و محیط های فعال برای کسب تجربیات ادراکی و 

، به ویژه دوران کودکی است حرکتی در دوره های حساس رشدی
.و با توجه به یافته های در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که 

حرکتی با این تعداد جلسات تمرین میتواند  -تمرینات ادراکی
موجب بهبود مهارت های حرکتی ظریف شود، تبیین نتایج 

نتیجه نشان می دهد در دو گروه  سنتی و پژوهش نشان داد که 
غییرات در پیش آزمون و پس آزمون معنی دار است مونته سوری ت

و این بدین معنی است که دو روش مونته سوری و سنتی توانسته 
است مهارت های حرکتی ظریف دانش آموزان را بهبود ببخشد. 

نشان می دهد بین اثرات سه  05/0سطح معنی داری کمتر از 
بین  به دو گروه تفاوت وجود دارد. بنابراین برای تعیین اختالف دو

گروه ها آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده می شود. نتایج نشان می 
دهد که گروه مونته سوری بیشترین تاثیر را بر مهارت های 
حرکتی ظریف داشته است. همچنین گروه تمرین سنتی نیز 
توانسته است اختالف معنی داری با گروه کنترل ایجاد کند که 

وه نیز بر بهبود مهارت های حرکتی این بدان معنی است که این گر
 ظریف تاثیر معنی داری داشته است. 

لذا با توجه به این که مونته سوری تاثیر بیشتری بر مهارت های 
ادارکی حرکتی به خصوص مهارت های حرکتی ظریف دارد و لذا 
شاید سیستم طراحی تمرینات مونته سوری باشد که این روش به 

القه مندی کودک را به بازی تأمین صورتی طراحی شده است که ع
کند و منطبق بر توانایی های شان است، ازاین رو، آن ها به انجام 
این تمرینات و پرورش مهارتهایشان، بدون تحمیل شکست یا 
ناامیدی تشویق میشوند از آن جا که کودکان دچار نوعی خام 
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حرکتی اند، آموزش بازی و تمرینات گروهی موجب الگوگیری و 
حرکتی کودکان می شود و آنان فرصت  -ید مهارتهای روانیتقل

انجام این مهارتها را پیدا می کنند چندین مقالة مرورى، اثربخشى 
زارش حرکتى گ -بهبود تربیت بدنى را با استفاد از برنامة ادراکى

کرده اند  از سوى دیگر، در برخی تحقیقات صورت پذیرفته، افراد 
حرکتى به طریق بازی ادعا کردند  -کىشرکت کننده در برنامة ادرا

که این برنامه براى پیشرفت فعالیت بدنى و مهارتهاى بنیادى بهتر 
است و معلمانى تمایل بیشتری برای ادامه برنامه دارند و آن ها 
حتى این برنامه را نسبت به برنامه هایى سنتی که قبال استفاده 

 کرده بودند، مفیدتر می دانستند. 
داد در دو گروه  سنتی و مونته سوری تغییرات در نتایج نشان 

پیش آزمون و پس آزمون معنی دار است و این بدین معنی است 
که دو روش مونته سوری و سنتی توانسته است مهارت های 
حرکتی درشت دانش آموزان را بهبود ببخشد. سطح معنی داری 

نشان می دهد بین اثرات سه گروه تفاوت وجود  05/0کمتر از 
دارد. بنابراین برای تعیین اختالف دو به دو بین گروه ها آزمون 
تعقیبی بونفرونی استفاده می شود.  در نتیجه یافته های تحقیق 
نشان می دهد که گروه مونته سوری بیشترین تاثیر را بر مهارت 
های حرکتی ظریف داشته است. همچنین گروه تمرین سنتی نیز 

با گروه کنترل ایجاد کند که  توانسته است اختالف معنی داری
این بدان معنی است که این گروه نیز بر بهبود مهارت های حرکتی 
ظریف تاثیر معنی داری داشته است. و در مهارت های درشت 
اختالف معنی داری بین روش سنتی و روش مونته سوری مشاهده 

 نگردید. 
یافته های پژوهش حاضر در بخش مهارتهای حرکتی درشت با 

( 2014زریس و جانسن ) (،2015(یاکسلن ) 2016یج سیمونز )نتا
( همسوست. مغانلو با مقایسة دو 1395( ، مغانلو)2014،سورتچی)

نوع برنامة حرکتی اسپارک و تکنیک های بسکتبال بر بهبود 
مهارت های حرکتی درشت پسران به این نتیجه رسید که 

وجب ممشارکت در برنامة حرکتی اسپارک و تکنیک بسکتبال 
بهبود مهارت های حرکتی درشت در کودکان می شود. همچنین 
با مشاهدة میانگین تعدیل شدة گروه های اسپارک و بسکتبال 
مشخص شد که برنامة حرکتی اسپارک نسبت به تکنیک های 
بسکتبال تأثیر بیشتری بر مهارت های حرکتی درشت پسران دارد. 

ین داشتن فرصت تمر یکى از دالیل اثربخشى برنامه هاى تمرینى،
است و سه عامل زمان، امکانات و تجهیزات، نقش اساسى رد رشد 

 -این مهارت ها دارند.از دالیل اساسی اثربخشی تمرینات ادراکی
حرکتی بر مهارت های حرکتی درشت، متناسب بودن این نوع 

تمرینات با نیازهای این کودکان است بنابراین یکی از راههای کم 
ین کاستی ها تا حد امکان، در نظر گرفتن برنامه هزینة جبران ا

های حرکتی مناسب با کیفیت رشدی است. عامل دیگر در تأثیر 
حرکتی بر رشد مهارتهای حرکتی اصل مشابهت  -تمرینات ادراکی

بین اجزای تکلیف در یادگیری اعمال حرکتی است  مطابق این 
ه ب حرکتی -اصل می توان نتیجه گرفت که تمرینات ادراکی 

پرداخته اند که به علت  تمرین و تکرار مجموعهای از حرکات
مشابهت با نیاز الگوی مهارتی، اجرای بهتری نشان داده اند . کمک 
به کودک برای یافتن ابزار مناسب و موقعیت های مناسب بدنی 
که به او اجازه دهد فعالیت ها و بازیهای مختلف را تجربه کند، به 

 رشد کودک منجر میشود.

 نتیجه گیری
ه حرکتی ب -بنابراین منطقی به نظر میرسد، تمرینات ادراکی 

دالیل ذکرشده توانسته اند به رشد بیشتر مهارتهای حرکتی 
درشت در بین آزمودنیهای تحقیق حاضر منجر شوند. عواملی 
مانند امکانات، تجهیزات، زمان و تشویق مناسب، نقش اساسی در 

های حرکتی دارند.  فرصتهای تمرینی کودکان برای ارتقای مهارت
بسیاری از فرصتهای تمرینی ممکن است به دلیل نبودن امکانات 
و تجهیزات از دست بروند عدم تشویق مناسب را هم می توان به 

کودکی که به گونة مناسب از طرف اطرافیان  .این عوامل افزود
تشویق و هدایت نمی شود، ممکن است با اولین تجربة نامطلوب 

صت را از دست بدهد . در واقع شرایط محیطی ناامید شود و فر
برای رشد مهارت های حرکتی حیاتی اند؛ اما به تنهایی نمی توانند 
موجبات رشد حرکتی را برای این کودکان فراهم کنند؛ بدون 
داشتن برنامة مناسب رشدی بسیاری از کودکان هرگز در 

نات یمهارتهای حرکتی بالیده نمی شوند. با توجه به این که تمر
مونته سوری به صورت بازی است و حرکات درشت مستلزم تمرین 
ست ذا به نظر می رسد همین امر باعث شده است که تمرینات 

 سنتی و مونته سوری در حرکات درشت تفاوتی نداشته باشند.

 تشکر و قدر دانی
این مقاله حاصل کار پایان نامه کارشناسی ارشد رفتار حرکتی 

دنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد گرایش آموزش تربیت ب
می باشد. از مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد 
که در این پژوهش همکاری الزم را بعمل آوردند، کمال تشکر و 

  امتنان را داریم.
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